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Zápis č. 1/2022 
ze zasedání Školské rady Základní školy UNESCO, Uherské Hradiště, 

Komenského 350, příspěvková organizace, konané dne 25.05.2022 

_____________________________________________________ 
 

Místo zasedání: sborovna Základní školy UNESCO  

Přítomni:  

 

Zástupci za zákonné zástupce nezletilých žáků: 

 

Tereza Manová  

Ing. Marcela Basovníková Ph.D.   

Mgr. Petra Hrabovská  

 

Za pedagogické pracovníky: 

Mgr. Lenka Machová 

 

Za zřizovatele: 

Ing. Čestmír Bouda     

Ing. Jiří Durďák      

Ing. Petra Křiváčková  

   

Hosté: Mgr. Jan Vorba, ředitel školy 

p. Anita Jánošíková, ekonomka školy  

 

Omluveni: Ing. Eva Motyčková, Mgr. Jiří Silný 

  

 

PROGRAM:  

 

1. Úvod, schválení programu 

2. Vzdělávání nově přijatých ukrajinských dětí, jejich podpora a začleňování 

3. Hodnocení zápisu do 1. ročníku, aktuální naplněnost školy 

4. Sociálně patologické jevy – vysoký nárůst v poslední době (zejm. návykové 

látky – tzv. nikotinové sáčky) - přijatá a realizovaná opatření 

5. Probíhající a plánované školní a mimoškolní akce (vzdělávací kempy, LVK, 

vodácký kurz, zahraniční výjezdy, ples SRPD...) 

6. Příprava nového šk. roku 2022/2023 -  finalizace úvazků, možnost dělit hodiny, 

zejm. NJ či předměty přírodovědného zaměření 

7. Realizace Školního vzdělávacího programu ZŠ UNESCO zpracovaného podle 

RVP ZV – VIII. verze, zejm. výuka předmětu Informatika 
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8. Informace o realizovaných projektech v tomto školním roce, nové schválené 

projekty, rozvojové programy a dotace + nové získané finanční prostředky 

9. Organizace přípravných jazykových kurzů vedoucích k absolvování jazykových 

zkoušek, informace k slavnostnímu předávání certifikátů - návštěva ministra P. 

Gazdíka 

10. Zájmové útvary ve školní družině, školním klubu, v rámci hlavní činnosti a 

projektů 

11. Rozbory hospodaření za r. 2021, hospodaření školy a aktuální ekonomická 

situace - úprava cen v jednotlivých střediscích 

12. Informace o zřizovatelem plánované rekonstrukci školní kuchyně 

13. Usnesení 

14. Závěr a návrh termínu příštího jednání 

 

 

 

1. Úvod, schválení programu 

Místopředsedkyně přivítala všechny přítomné a požádala je o schválení programu 

jednání školské rady. Školská rada souhlasila s navrženým programem. Materiály k 

projednání byly členům rozeslány elektronicky. Řediteli Mgr. Janu Vorbovi bylo 

předáno slovo. 

2. Vzdělávání nově přijatých ukrajinských dětí, jejich podpora a začleňování 

Aktuální počet – 8 žáků z Ukrajiny, rychle se adaptovali, hradí si stravné i školné 

v družině, kromě 1 žáka, kterému náklady hradí Charita. Žáci umí velmi dobře anglicky, 

chodí ve škole do kurzů pro cizince, kde mají 4 h českého jazyka za týden. 

 

3. Hodnocení zápisu do 1. ročníku, aktuální naplněnost školy 

Ve spádové obvodu bylo dle matriky 36 dětí; každoročně cca 5-10 dětí má ale ze 

spádové oblasti bydliště na adrese městského úřadu. Letos to bylo 6 žáků. Na zápis se 

dostavilo 89 dětí, z toho je 22 odkladů školní docházky. Budou 3 třídy cca po 22 žácích. 

Škola je maximálně naplněna, většina tříd je po cca 30 žácích. Každý rok se hlásí 

desítky dětí do 6. ročníků, bohužel ale nemůžeme drtivé většině vyhovět, vezmeme jen 

pár žáků do naplnění kapacity daného ročníků (90 žáků), vesměs za žáky kteří odešli na 

gymnázium. Ve škole je cca 40-50 % dojíždějících žáků. Dodatečný zápis pro 

ukrajinské děti je 16.06.2022.  
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4. Sociálně patologické jevy – vysoký nárůst v poslední době (zejm. návykové 

látky – tzv. nikotinové sáčky) - přijatá a realizovaná opatření 

Objevuje se nyní  ve školách návyková látka - tzv. nikotinové sáčky. Děti látku žvýkají, 

pak zapíjí energetickým nápojem.  Rodiče byli informováni, několik žáků již dostalo 

ředitelskou důtku.  Objevují se také elektronické cigarety.  Vše řešíme vč. realizace 

preventivních opatření.           

5. Probíhající a plánované školní a mimoškolní akce (vzdělávací kempy, LVK, 

vodácký kurz, zahraniční výjezdy, ples SRPD...) 

Nyní se jezdí na výlety, připravuje se vodácký kurz, školy v přírodě, zahraniční 

výjezdy: Dánsko, Itálie – Řím, výměnný pobyt Španělsko, Mexiko, Londýn, Berlín, 

Vídeň, další výjezdy v rámci projektu  Erasmus.   Projekty jsou zveřejněny na www 

školy. Za pedagogické pracovníky jsou náklady na mimoškolní akce hrazeny buď ze 

sponzorských darů nebo z ONIV.  

 

6. Příprava nového šk. roku 2022/2023 -  finalizace úvazků, možnost dělit 

hodiny, zejm. NJ či předměty přírodovědného zaměření 

Je připravený rozvrh nového školního roku, budeme dělit hodiny NJ na druhém stupni. 

AJ máme u všech ročníků rozdělen,  konverzace z cizího jazyka také, budeme dělit i 

některé přírodovědné předměty.   

 

7. Realizace Školního vzdělávacího programu ZŠ UNESCO zpracovaného 

podle RVP ZV – VIII. verze, zejm. výuka předmětu Informatika 

Do budoucna by chtěli dělit i informatiku, aby polovina žáků pracovala na PC a druhá 

část se věnovala robotice, moderní technice (drony, aplikace – chytrá domácnost, 

apod.). Nyní je ve skupině 30 žáků. Informatika je také důležitá vedle ČJ či M. Chceme,  

aby se děti učily i věci, které jsou dnes velmi využíváné a stávají se součástí běžného 

života.  

 

8. Informace o realizovaných projektech v tomto školním roce, nové schválené 

projekty, rozvojové programy a dotace + nové získané finanční prostředky 

- projekty jsou zveřejněny na www 
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9. Organizace přípravných jazykových kurzů vedoucích k absolvování 

jazykových zkoušek, informace k slavnostnímu předávání certifikátů - 

návštěva ministra P. Gazdíka 

Na zkoušky je přihlášeno cca 90 žáků, 19.09.2022  proběhne předání certifikátů o 

absolvování jazyk. kurzů v Klubu kultury za účasti ministra školství.  Jazykové kurzy 

jsou oblíbené, naplněné,  je o ně velký zájem. Žáci umí velmi dobře anglicky. Když jsou 

v zahraničí, skvěle se domluví. Stále řešíme, když žáci přejdou na střední školy a nemají 

návaznost, protože už mají osvědčení na úrovni B1, což je úroveň maturitní zkoušky a 

pak jsou zařazeni do skupiny se studenty, kteří nemají takové znalosti. Zatím je v rámci 

vzájemné spolupráce řešeno s obchodní akademií, kde jsou studenti  se stejnou úrovní 

znalostí  zařazeni do stejné skupiny.  

 

10. Zájmové útvary ve školní družině, školním klubu, v rámci hlavní činnosti a 

projektů 

Kroužky budou organizovány v rámci ročníku, příprava pro 9. roč. – kroužek 

matematiky, ČJ, taneční. Další kroužky z projektů – např. se zaměřením na informatiku. 

Na 1. stupni budou začleněny do školní družiny.  

11. Rozbory hospodaření za r. 2021, hospodaření školy a aktuální ekonomická 

situace - úprava cen v jednotlivých střediscích 

Financování je víceúrovňové. Platy pedagogů byly vyšší v průměru o 8,27 % oproti 

loňskému roku. Horší je situace u nepedagogických pracovníků, u nich se už  2 roky 

nezvedly platy, je to velký problém nejen pro samotné pracovníky, ale i pro školy, 

protože za tento plat není možné sehnat pracovníka.  Škola se snaží alespoň ocenit 

pracovníky formou odměny. V letošním roce se snížil rozpočet ze státního rozpočtu 

v ostatních nein. výdajích cca o  40% (na pomůcky, cestovní příkazy, DVPP, apod.).  

HV za rok 2021 +58 tis. Kč. V letošním roce došlo už ke  zvýšení nákladů za energie, 

tudíž není už tolik možností pro investování do vybavení, oprav, apod. Je zde oproti 

roku 2013 asi o 155 žáků více a to se projeví i na spotřebě energií a celkových 

nákladech, které by měly být zřizovatelem zohledněny.  

V příštím školním roce budou zvýšeny ceny za obědy, kroužky, školné ve ŠD, jazykové 

kurzy.  

 

12. Informace o zřizovatelem plánované rekonstrukci školní kuchyně 

V příštím roce by měla proběhnout rekonstrukce školní kuchyně.  S tím, jak jdou nahoru 

ceny stavebního materiálu a zrychluje se tempo zdražování, zvyšuje se i cena investiční 

akce.  Uvažuje se i o navýšení kapacity ŠJ.  
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13. Usnesení 

Usnesení ze zasedání ŠR ze dne 25.05.2022 č. 1/2022:   

Školská rada bere na vědomí: 

• informace  ke vzdělávání nově přijatých ukrajinských dětí,  zápisu do 1. ročníku, 

sociálně patologickým jevům – opatřením, probíhajícím a plánovaným akcím, přípravě 

nového šk. roku, realizaci ŠVP, k projektům, organizaci  přípravných jazykových kurzů 

vedoucích k absolvování jazykových zkoušek, k hospodaření za r. 2021, hospodaření 

školy a aktuální ekonomické situaci, k  plánované rekonstrukci školní kuchyně 

• Uskutečnění příštího jednání školské rady  30.08.2022  v 15.30 h 

 

 

14. Závěr a návrh termínu příštího jednání 

Závěrem předsedkyně  poděkovala  všem přítomným a ukončila  jednání školské rady. 

• Další jednání se uskuteční ve středu 30.08.2022 v 15.30 h 

 

 

 

 

 

Uherské Hradiště dne 08.06.2022 

 

 

Zapsala: Ing. Petra Křiváčková, zapisovatelka ŠR, v. r. 

 

Schválila: Mgr. Lenka Machová, místopředsedkyně ŠR, v. r. 


